
العيدين 1صالة 

øjó«©dG  IÓ°U

É¡ªμM

الحاج،  غير  الجمعة  تلزمه  من  لكل  مؤكدة  ُسـنَّة 

كالمـرأة  الجمعـة  تلزمـه  ال  لمـن  مسـتحبة  وهـي 

والمسافر. والصغير 
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الكلمة  اجتماع  علـى  الحث  العيدين  صـالة  في 

اإلسالم. شعائر  وإظهار 

É¡àbh

من  العيد  صـالة  وقت 

الزوال،  إلـى  النافلة  حـل 

وحـل  بعـده،  ُتقضـى  وال 

َعْنها  وَتْذَهَب  وَتْبَيضَّ  ـْمُس  الشَّ َتْرَتِفَع  أن  النافلـة 

الصالة  تأخير  ويسـنُّ  ُرمٍح،  َقْدَر  وَتْرَتِفَع  الُحْمَرُة 

زكاتهم،  إخراج  من  الناس  ن  ليتمكَّ الفطر  عيد  في 

الوقت  أول  في  األضحى  في  تعجيلها  يسـن  كما 

أضاحيهم. ذبح  من  نوا  ليتمكَّ
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الُمصلَّى،  في  ى  تؤدَّ أن  العيد  صالة  في  السنة  من 

المسجد. في  بتأديتها  بأس  ال  ولكن 

≈q∏°ü oª∏d  êôîj  øe

العيديـن  فـي  والنسـاء  الصبيـان  خـروج  يشـرع 

والشـابة  والثيب  البكر  بين  فرق  غيـر  من  للمصلـى 

والحائض. والعجوز 
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وال  أذان  بغيـر  جهريتيـن،  ركعتيـن  صـالة 

تكبيرات  سـت  األولى  الركعة  في  وُيَكبِّر  إقامة، 

الثانية  الركعة  فـي  ويكبر  اإلحـرام،  تكبيرة  بعـد 

سـنة  تكبيرة  وكل  القيـام،  تكبيـرة  بعـد  خمسـًا 
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والمأموم  بتركهـا،  الصـالة  تبطـل  وال  مؤكـدة، 

إلمامه. تبعًا  يكبر 

بعد  األولى  الركعـة  فـي  يقرأ  أن  لإلمـام  ويسـن 

الثانية  وفـي  «األعلـى»،  بسـورة  والفاتحـة  التكبيـر 

«ۤق»،  بسورة  األولى  في  يقرأ  أو  «الغاشـية»،  بسورة 

بالقراءة،  فيها  ويجهـر  «القمر»،  بسـورة  الثانية  وفي 

حرج. فال  ذلك  بغير  قرأ  ولو 

الناس  فـي  خطب  الصالة  مـن  اإلمام  فـرغ  فـإذا 

على  والثناء  الحمد  ثم  بالتكبير  يفتتحهما  خطبتيـن، 

العلماء  أجمـع  وقد  أثناءهمـا،  التكبيـر  ويكثـر  اهللا، 

وإن  الخطبة،  علـى  الصالة  تقديـم  السـنَّة  أن  علـى 

األضحية  في  الناس  ـب  رغَّ أضحى  عيد  العيـد  كان 

أحكامها. لهم  وبيَّن  عليها  وحثَّهم 
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له  فيسـتحب  اإلمام  مـع  العيد  صـالة  فاتتـه  ومـن 

ألنها  تقضى  فال  وقتها  فـات  وإن  منفردًا،  يصليهـا  أن 

ليست  فهي  كالجمعة،  واإلمام  الجماعة  شرطها  صالة 

عليه. ينكر  فال  شخص  قضاها  وإذا  شيء،  من  بدًال 
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ـ ١ الذهاب   قبل  الغسل 

المصلى. إلى 

ـ ٢ والتزيـن   التطيـب 

الجديدة. بالثياب 

ـ ٣ مكان.  ُبْعد  أو  لعاجز  إال  لها  المشي 

ـ ٤ إلـى   الذهـاب  طريـق  غيـر  مـن  الرجـوع 

المسجد.
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ـ ٥ يسـمع   المصلى  وفي  الذهاب  في  التكبيـر 

يليه. ومن  نفسه 

ـ ٦ صالة   من  بالعبادة  العيد  ليلة  إحياء  ويندب 

وتسبيح. وتكبير  وذكر 

ـ ٧ األهـل   أمـام  والسـرور  البشاشـة  إظهـار 

الصدقات. وإكثار  واألصدقاء،  واألقارب 

ـ ٨ بالعيد.  التهنئة  استحباب 
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وبعدهـا  العيديـن  صـالة  قبـل  التنفـل  منهـا: 

قبلية  سـنة  العيـد  لصـالة  فليـس  المصلـى،  فـي 

علـى  المسـلم  يقتصـر  أن  ة  ـنَّ فالسُّ بعديـة،  وال 

لعذر  المسـجد  في  َيـت  ُأدِّ إذا  إال  العيـد،  صـالة 
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تحية  ركعتين  حينئـذ  يصلـي  فإنه  األعـذار،  مـن 

المسجد.

الصالة،  في  التكبير  عند  اليدين  رفع  يكره  كمـا 

ذهب  لما  بعدها  أو  قبلها  ل  تنفَّ من  على  ينكـر  وال 

العلم. أهل  من  جمع  إليه 
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